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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/conferinta_ewald_lienen.jpg" alt="Ewald Lienen" width="430" />O?elul a
�cheiat campionatul pe un nesperat loc 10, dar situa?ia nu este deloc roz, deoarece nimeni nu
?tie �cotro se �dreapt? clubul, cu patronul chemat la DNA ?i juc?torii, staff-ul tehnic ?i
conducerea pe picior de plecare.</p>      <p style="text-align: justify;">Antrenorul Ewald Lienen
a declarat c? nu poate dec� s?-?i felicite elevii, pentru c? au reu?it s? se salveze � condi?iile
grele de la echip?, afirm�d c? unii fotbali?ti au fost da?i afar? din case sau chiar nu mai aveau
ce m�ca la un moment dat. Tehnicianul neam? spune c? aceste lucruri sunt de neconceput �
afar? ?i nu �?elege de ce patronul Adamescu nu vrea s? bage bani la echip? � condi?iile �
care are sute de milioane de euro. <br />Antrenorul a mai precizat c? O?elul are poten?ial, are
angaja?i cu mentalitate bun?, dar eforturile tuturor sunt z?d?rnicite de patron care p?rea pe final
c? ?i-ar fi dorit ca echipa s? retrogradeze pentru a nu mai pl?ti salarii de Liga I. <br />�
�cheiere, Lienen a declarat c? suporterii din Gala?i nu merit? un asemenea tratament, fiind
demni de o cauz? mai bun?�<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Ewald Lienen</strong>: <em>"Nu pot dec� s? felicit aceast? echip? pentru c?
a jucat � aceste circumstan?e. Al?i antrenori din alte campionate nu �i pot imagina astfel de
condi?ii. C�d juc?torii poate sunt da?i afar? din apartamente, poate nu au bani s? �i cumpere
m�care, iar apoi eu ca antrenor le cer s? c�tige meciuri... Este lips? total? de respect din
partea cuiva care are milioane ?i milioane de euro, eu unul nu pot s? accept asta ?i nu pot s?
�?eleg acest lucru. A fost foarte greu, nu pentru c? nu am avut echip?, dar pentru c? nu am
avut condi?iile necesare, suntem un club cu juc?tori buni, cu angaja?i buni, cu o mentalitate
bun?, cu o echip? care vrea s? c�tige, dar nu suntem pl?ti?i ?i atunci ai impresia c? patronii nu
vor s? ne ajute, din contr?, ai impresia c? vor s? retrogradeze ?i s? nu pl?teasc? salariile �
prima lig?! E incredibil pentru mine ?i �i pare foarte r?u pentru oamenii din Gala?i care nu
merit? asta."</em></p>
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